
Част от коледната кампания на 38 ОУ „Васил Априлов“, 

 посветена на децата и техните семейства под надслов: 

„Опознай себе си и своето дете“ 

 

Е И СЪСТЕЗАНИЕТО: 

 „ НАЙ-ВКУСНИЯТ И ЗДРАВОСЛОВЕН 

САНДВИЧ,  

НАПРАВЕН С ТАТКО“ 

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО: 

Дата, час и място на провеждане: 13.12.2019г. от 15:00ч - втори етаж на 38 

ОУ. 

Мото: „Готвим бързо, лесно, вкусно, здравословно“ 

Брой отбори – 10; 

Всеки отбор вкючва двама участници - 1 ученик/чка и 1 родител/баща/. 

На състезанието като гости могат да присъстват само ученици от 

класовете, излъчили свои представители на състезанието. 

Всеки отбор трябва да украси работното си място и да осигури: 

- Всички продукти за сандвича /включително и сосове/ 

- Презентационна чиния, чинийки за презентационни хапки, салфетки. 

Начало на състезанието: 15:00ч. 

Срок за приготвяне на сандвича и презентационните хапки: 30 мин. 



Жури в състав: 

УТИ БЪЧВАРОВ – актьор и телевизионен водещ, кулинарен идол на 

малки и големи; 

Мирослав Христов – ЗДУД; 

Силвия Стефанова – ЗД – АСД; 

1 родител, избран чрез жребий,  

     ще оценява кулинарните шедьоври на нашите отбори. 

Приготвените здравословни и атрактивни сандвичи ще се оценяват по 

следните критерии:  

- Вкус - 5т. 

- Външен вид - 5т. 

- Презентиране /специална чиния, ефекти../ - 5т. 

- Вплитане на идеята „вкусно и здравословно“ - 5т. 

- Чистота на работното място - 5т. 

- Работа в екип - 5т.  

Максимален брой точки- 30т.  

Всеки отбор получава допълнителни 10 бонус точки, ако извън 

презентационната чиния успее в рамките на регламентираните 30 мин. да подготви и 

дегустационни хапки за гостите и любопитните присъстващи.  

Журито ще наблюдава и чистотата на работното място, и работата в екип 

така, както би трябвало да бъде във всяка една кухня, където родители и деца си 

помагат и се забавляват,  готвейки. 

За целта молим всеки един от отборите да подсигури всички нужни продукти и 

декорация за своето ШОУ! 

И като говорим за шоу, очакваме от всички вас и специални екипи, за да бъде 

запомнящо се вашето шоу!  

 

Участвайте, за да се забавляваме заедно и да бъдете 

в компанията на специалния ни гост и Председател на 

журито, обичания от нас Ути Бъчваров! 

 

 


